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Japan

Tekst en fotografie: Harmke Kraak, www.harmkestraveltips.com

Land van de rijzende zon

Japan fascineert. Via hoofdstad Tokyo met zijn
bruisende winkelstraten ga ik naar de stad Kanazawa
met zijn theehuizen en geishacultuur. Mijn reis door
het land van de rijzende zon eindigt in de gezellige
studentenstad Kyoto met zijn vele tempels.
Shoppen in Tokyo
Tokyo is een gigantische metropool. Het is de grootste
stad van Azië en is ooit ontstaan uit het vissersdorpje
Edo. Tussen de vele wolkenkrabbers is er ook laagbouw,
zoals in mijn ‘eigen’ straat. Ik logeer in een zakenhotel
in de wijk Ginza. Op mijn onberispelijke hotelkamer ligt
een pyjama, tandenborstel, tandpasta en haarborstel
klaar, alles keurig verpakt. Deze attributen nodigen uit
om toe te geven aan de jetlag, maar ik zet me over
de vermoeidheid heen. Liever schakel ik direct over
op het Japanse ritme en dat betekent… lunchtijd.
Ginza is een van de meest kosmopolitische wijken
van Tokyo en ligt in het hart van de metropool, niet
ver van het keizerlijk paleis dat wordt omringd door
tuinen en pijnboombossen. Een deel van deze tuinen
is te bezichtigen. Het Japanse keizershuis is de oudste
dynastie ter wereld en gaat terug tot ver voor Christus.
Jimmu (711-585 voor Chr.) geldt als de mythische
stamvader en was de eerste keizer. Akihito, de 125e
keizer van Japan, regeert sinds 1989 en zinspeelt
voorzichtig op zijn aftreden.
In Ginza barst het van de izakaya’s (eethuisjes). Ik lunch
met een smakelijke noedelsoep en ga daarna winkelen.
Aan de brede Ginza Street bepalen chique modezaken
als Prada, Louis Vuitton en Chanel het beeld. Gelukkig
zijn er ook typisch Japanse boetiekjes, zoals Natsuno,
een winkel vol chopsticks. Nooit geweten dat eetstokjes
er in zo veel varianten zijn! Ook Kyukyodo, dat waaiers
en notitieboekjes verkoopt, is een mooi boetiekje.
Deze winkel bestaat sinds 1663 en dat is opvallend
aangezien de wijk Ginza in 1872 deels door brand werd
verwoest. Ginza herrees echter uit zijn as en groeide uit
tot een van de meest trendy wijken van Tokyo. Bij de
zebrapaden sta ik zowel tussen zakenmannen in pak en
modern geklede dames als tussen geisha’s in kimono.
Ook de architectuur varieert van ultramodern tot
traditioneel, want tussen de moderne winkels prijken
oude tempels en theaters, zoals het Kabukiza-theater.
Rode lampionnen sieren hier de entree. Dineren doe ik
in een restaurant waar op elke tafel een pot hete kooltjes
staat. Hierop kun je shiitakes en allerlei verse groenten
grillen. De bediening is een en al hoffelijkheid, iets waar
Japanners sterk aan hechten.

Tip
Kabukiza-theater
Dit theater in de wijk Ginza in Tokyo, dat in
1889 zijn deuren opende, kent een bewogen
geschiedenis. Het werd meer dan eens
verwoest door brand en een aardbeving en
weer hersteld in oude stijl. Dit is het grootste
theater voor kabuki in Japan. Kabuki is een
traditionele Japanse toneelvorm uit de
Edo-periode en het is de moeite waard
een voorstelling te bezoeken. Het zijn
kostuumdrama’s met Engelse vertaling (via
‘oortjes’). www.kabuki-bito.jp/eng
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Tuinen en theehuizen van Kanazawa
Japan bestaat uit ruim 6800 eilanden. De drie steden
van mijn rondreis liggen op Honshu, dat het hoofdeiland
is. Tokyo ligt aan de oostkust van Honshu en Kanazawa,
mijn volgende pleisterplaats, aan de westkust. Deze
stad is tevens bekend om zijn zijde, lakdozen en
bladgoud. Het gouden paviljoen in Kyoto – de stad
die ik hierna zal bezoeken – is bedekt met bladgoud
uit Kanazawa. Een van de attracties in Kanazawa is
Kenrokuen Garden. Het is een klassieke landschapstuin
en een van de mooiste in het land. De ‘tuin’ is eerder
een weelderig park van wel elf hectare, vol oude
bomen, kronkelpaadjes, vijvers, meren en paviljoens.
Kenrokuen Garden voldoet in alle opzichten aan de
zes voorwaarden die aan een zentuin worden gesteld:
rust, ruimte, stilering, water, uitzicht en oudheid. De
tuin dateert deels uit het Edo-tijdperk (1603-1867), de
periode waarin handeldrijven met Japan alleen was
voorbehouden aan China én Nederland. Ik wandel
tussen de eeuwenoude pijnbomen en ervaar een
heerlijke rust. De bomen symboliseren een lang leven.
Ook groeien er pruimenbomen en kersenbomen. In het
voorjaar is het hier een en al bloesemweelde. Sierlijke
stenen lantaarns flankeren de paden. Tevens bevindt
de oudste fontein van Japan (1853) zich in deze tuin
en stuit ik op een antiek theehuis uit 1774. Kenrokuen
Garden hoort bij Kanazawa Castle. Dit zestiendeeeuwse kasteel werd gerestaureerd en is te bezichtigen.
Een andere mooie bezienswaardigheid in Kawazana
is het Nagalachi-district. Hier woonden ooit de
samoeraikrijgers. Hun voormalige huizen zijn, met
een gids, te bezoeken. De woningen zijn schitterend
van eenvoud. Op de vloer liggen Japanse matten en
de inrichting is sober. De tuintjes zijn verzorgd, vol
keien, vijvertjes en bonzaibomen. Ook bezoek ik in
Kanazawa het geishadistrict Higashichaya Machi. Het
ontstond rond 1820, tijdens de Edo-periode. Ik loop
door Higashichaya Street, letterlijk ‘theehuizenstraat’.
De theehuizen zijn traditionele houten huizen van
twee verdiepingen hoog. Dames in kimono heten
bezoekers welkom. Geisha’s worden soms over één
kam geschoren met prostituees, maar dat is onterecht.
Het zijn gezelschapsdames die gasten vermaken met
muziek, dans en conversatie. Ook op straat lopen veel
meisjes rond in kimono. Ze lachen vrolijk en spelen
spelletjes op hun mobieltjes.
De tempels van Kyoto
Kyoto ligt ten zuiden van Kanazawa en is een bruisende
universiteitsstad met bijna anderhalf miljoen inwoners.
Veel locals, onder wie tal van studenten, verplaatsen
zich per fiets, een vertrouwd gezicht voor wie uit
Nederland komt. Van 794 tot 1868 was Kyoto de
hoofdstad van Japan en tevens de residentie van de
keizer. De traditie van de bloesemfeesten zou hier in
Kyoto zijn ontstaan in de Heian-periode (794-1185)
nadat een keizer zijn gasten had uitgenodigd voor
een feest onder de kersenbloesem bij zijn paleis.

Tips
Slapen in Japan
In Japan kun je niet alleen in westerse hotels
verblijven, maar bijvoorbeeld ook in ryokans,
traditionele pensions, waar je de Japanse
gastvrijheid en hoffelijkheid zelf kunt ervaren.
Ryokans zijn er in alle soorten en maten.
Treinreis door Japan
Een goede manier om door Japan te reizen is
per trein. Bullet train JR Hokuriku Shinkansen rijdt
in 2,5 uur van Tokyo naar Kanazawa. Ook tussen
Kanazawa en Kyoto is er een snelle verbinding en
wel met de JR Thunderbird Limited Express-trein.
Tevens zijn er ultra-luxueuze slaaptreinen in Japan.
Beste reistijd
In het najaar en het voorjaar is de temperatuur
aangenaam. In de winter kan het koud zijn
en in de zomer zeer warm. Bijzonder is de
kersenbloesemtijd. De bloeiperiode verschilt
ietwat per regio. In Tokyo en Kyoto is de bloesem
er meestal rond eind maart/begin april. En
halverwege november kleuren de esdoorns rood,
wat vooral in het bomenrijke Kyoto een prachtig
gezicht is.

Vanaf het Edo-tijdperk rond 1600 is het feest ook elders
in Japan een traditie geworden. Het bloesemfeest
Hanami wordt eind maart of begin april gevierd met
een picknick in het park. Hanami betekent letterlijk
‘bloemen kijken’. Kyoto is vóór alles de stad van de
tempels, het zijn er zo’n zestienhonderd in totaal.
Van boeddhistische tempelcomplexen gewijd aan de
overledenen tot Shinto-schrijnen waar vooral bruiloften
en geboortes worden gevierd. Een steil oplopende
winkelstraat – vol bedrijvigheid – leidt naar een van
de mooiste boeddhistische tempelcomplexen van
de stad: Kyomizu-dera. Bij de ingang van dit enorme
tempelcomplex stuit ik al op de eerste felrode pagodes.
Voor een van de hoofdtempels staat een schaal waarop
bezoekers met een staaf mogen slaan als onderdeel
van een zuiveringsritueel. Ook voeren tempelbezoekers
allerlei reinigingsrituelen met water uit. De route langs
de tempels komt uit bij eetpaviljoens aan een vijver.

Japanners zitten er aan lage tafels. Het is erg warm,
zo’n 35 graden, dus ik ben wel toe aan een ijsje: theeijs met lychees en perzik. Terug in de winkelstraat valt
het me op hoe mooi alle etenswaren zijn verpakt.
De eenvoudigste koekjes worden als chic cadeau
gepresenteerd. Niet alleen zoetigheden, ook groenten
worden als een soort snoepjes verpakt. Ondertussen
kijk ik mijn ogen uit. Een gespierde man trekt een riksja
voort waarin een heel gezin zit en ook hier in Kyoto
gaan veel meisjes gekleed in kimono. ‘Het zijn niet per
se geisha’s, het is een modetrend,” vertelt een local.
Het geishadistrict van Kyoto heet Gion. De theehuizen
in deze wijk hebben een voorhang van doeken en zijn
versierd met lampionnen. Kyoto heeft zijn eigen type
lampion, van dik papier. De Kamo-rivier verdeelt de
stad in tweeën. Ik steek deze rivier over en volg een
zijrivier met daarlangs kleine eethuizen. Tijd voor de
echte Japanse sushi!

Ook naar Japan? Je Travel Counsellor regelt je complete reis.

